




Grand Hotel Rogaška je čudovit hotel, ki se ponaša s stoletno tradicijo. Njegova elegantna notranjost ponuja 
sodobnemu gostu visoko raven udobja. Hotel stoji sredi slikovitega parka v samem središču Rogaške Slatine, ki 
je eden najlepših zdraviliških krajev v Srednji Evropi. Odlikujeta ga odlična zdrava kuhinja in Vis Vita Spa & Beauty 

center s termalnim bazenom, savnami in tepidarijem. Goste razvajata tako naše gostoljubno in izkušeno 
osebje in odlično usposobljena ekipa wellness & spa specialistov, ki izvajajo balneoterapijo in fizioterapijo, 

masaže ter lepotne tretmaje z osebno noto.

Grand Hotel Rogaška
Odličen hotel v osrčju Rogaške Slatine.



194 sob in suit se ponaša z izjemnim čarom in klasično 
eleganco. Nudijo izbrano udobje, zato je vsak oddih 
pri nas prijeten in harmoničen.

Hotel je stilsko opremljen in in ponuja prvovrstno 
izkušnjo bivanja. S hotela se razprostira pogled na 
prekrasen park in bližnji gozd.

Sobe in suite







Prekrasna Kristalna dvorana je že stoletje ponos Grand Hotela Rogaška.
Je edinstveno prizorišče za dogodke v Sloveniji, opremljena z osupljivimi ročno izdelanimi kristalnimi lestenci, 

neprecenljivimi slikami znanega avstrijskega slikarja Schrötterja in mogočnimi marmornimi stebri.
Dvorana je izjemno akustična in je že gostila mnoge eminentne goste, med njimi kralje, grofe, predsednike, 
umetnike in virtuoze. Primerna je za razna poslovna srečanja, koncerte in plese, kakor tudi za kulinarične 

ali kongresne dogodke.

Kristalna dvorana
Izjemna, kot nalašč za prestižne dogodke.



Hotelska restavracija ima bogato izbiro regionalnih 
kulinaričnih poslastic in klasičnih dobrot.
Bi se radi znebili odvečnih kilogramov, imate 
želodčne težave, sladkorno bolezen? Bi radi ublažili 
stres, upočasnili proces staranja ali se preprosto 
samo sprostili?

Kulinarična ekipa Grand Hotela Rogaška je še 
posebej specializirana za pripravo hrane za razne 
diete, prilagojene gostovim ciljem in razlogom 
za prihod v Rogaško Slatino. Izbrana dieta je v 
kombinaciji s kuro pitja zdravilne mineralne vode 
Donat Mg popolna izbira za vaše zdravje.

V poletnih mesecih lahko naši gostje obedujejo 
zunaj na terasi, v središču čudovitega Zdraviliškega 
parka, in uživajo v mediteranskem pridihu Rogaške 
Slatine.

Kulinarična razvajanja







Vis Vita Spa & Beauty center je edinstven preplet 
naravnih danosti in izjemnih wellness rešitev.
V Vis Vita Spa & Beauty centru ponujamo popolno 
kombinacijo balneologije in izbranih zdravilnih 
terapij, ki koristijo zdravju. Segamo tudi po 
lepotnih rešitvah in rešitvah proti staranju. 
Specializirani smo za izdelavo programov z 
dolgotrajnimi učinki, ki so oblikovani po meri 
posameznika.

Vis Vita Spa & Beauty
Zdravje. Lepota. Sprostitev.

BALNEOTERAPIJA  
Kopeli z mineralno vodo s CO2 / 
Fango – blatne obloge / Inhalacije

MASAŽE IN  TERAPIJE   
Terapevtska masaža / Medicinska masaža / 
Aromaterapija / Refleksna masaža stopal / 
Limfna drenaža / Elektroterapija in ultrazvok / 
Ayurveda / Shiatsu / Zdravilna terapija hilot

LEPOTA IN  POML AJEVANJE   
Lepotni tretmaji za obraz /  Anticelulitne obloge 
iz gline in alg / Nega telesa / Anti-aging in 
tretmaji za oblikovanje telesa 

TERMALNI  KROG  
Bazen / Finska savna / Turška savna / Tepidarij / 
Prostor za sprostitev – joga, vaje za dihanje, 
kinezioterapija / Fitnes in vodeni individualni 
trening

TERMALNI  BAZEN 
Kopanje v bazenu s termalno mineralno vodo 
vas bo popolnoma sprostilo. Ima pozitivne učinke 
na vsesplošno dobro počutje, kot tudi na kožo, 
dihalne organe in gibalni sistem. Gostje se lahko 
v termalnih bazenih udeležijo jutranje vadbe 
pod vodstvom našega fizioterapevta ali se 
pridružijo vodni aerobiki.

SVET SAVN 
Naši gostje lahko uživajo v svetu različnih savn: 
finska, parna kopel, ledena votlina, Kneippova 
pot in tepidarij. 

PROSTOR ZA F ITNES
Ko boste videli rezultate, boste prepričani, 
da je bilo vredno truda. Ponujamo strokovno 
vodene programe, ki jih prilagodimo vašim 
ciljem in sposobnostim.



Rogaška Riviera
Izjemni užitki v termalni vodi.

Termalni bazeni v Rogaški so od Grand Hotela Rogaška oddaljeni 
samo nekaj minut hoda po promenadi. Za sprostitev, rekreacijo in vitalnost 
so gostom na voljo notranji in zunanji bazeni ter masažni bazeni z več 
kot 100 masažnimi šobami. Temperatura vode je med 27 in 36 stopinjami.

Gostje se lahko udeležijo vodne gimnastike ali se sprostijo na masažnih 
šobah. Posebna termalna mineralna voda, ki vsebuje natrij, kalij, kalcij 
in magnezij, prijetno sprošča in regenerira. Še posebej ugodno vpliva na 
določena vnetja in degenerativne bolezni sklepov ter mehkega tkiva.







Zdraviliški park
Kraj za sprostitev in druženje, ki navdušuje že od leta 1803.

Zdraviliški park je podobo, ki je ohranjena še danes, začel dobivati že 
pred več kot dvema stoletjema. V sredi lepo negovanega vrta se je v poletni 
sezoni odvijalo živahno družabno življenje in pisani vrvež. Zjutraj je 
igrala godba in gostje so okoli osrednjega vrelca pili studenčnico. 
Okoli poldneva so se napolnili velika zdraviliška dvorana, terasa in   
biljardnica, kjer so se zbirale različne skupine igralcev ter kjer je ljubiteljem 
časnikov bil na voljo bogat izbor političnih in leposlovnih listov. 

Med 12. in 13. uro so se zdraviliški gostje zbrali k table d’hóte v enem 
od stanovskih gostišč, ob popoldnevih pa so se družbe odpravile na sprehod 
po parku in bližnji okolici. (Povzeto po članku “Zdraviliška sezona v Rogaški Slatini 
leta 1837”, Ilirski list, 19. maj 1938, dr. Sock)

Tradicija se tudi danes nadaljuje in na vsakem koraku boste občutili 
stare običaje družabnega življenja. 



Prekrasna legenda opisuje krilatega konja Pegaza, 
ki je na ukaz Apolona, boga sonca in zdravja, udaril ob tla, 

da so na plano pritekli Rogaški izviri. Tako so opisani cenjeni 
izviri v poetični mitologiji iz 17. stoletja. Čarobno moč mineralne 
vode iz Rogaške so prvič analizirali alkimisti leta 1572, kraj pa je 

resnično zaživel v drugi polovici 19. stoletja, ko je Rogaška 
uživala zlato dobo pod vladavino grofa Ferdinanda Attemsa. 

Takrat so to priljubljeno evropsko zdravilišče obiskovale družine 
vladarjev in visoka aristokracija. Ekskluzivne goste, med njimi 
kralje, princese in grofe, so zabavali prominentni umetniki tiste 
dobe. Še dandanes lahko občudujemo lepe zgradbe z bliščem 

habsburške tradicije in uživamo v spokojni okolici enega najbolj 
veličastnih zdraviliških parkov v Evropi.

Zgodovina in tradicija
Pravi kraj za čudovita doživetja.



Nikjer na svetu ni vode, kot je Donat Mg. Mineralna voda 
z odličnimi in znanstveno dokazanimi zdravilnimi učinki 

je edinstven naravni vir. Zaradi visoke vsebnosti magnezija 
in popolne kombinacije drugih mineralov, ki so nepogrešljivi 
za zdravje, je Donat Mg ena najbolj zdravilnih vod na svetu. 

Ima odlične učinke, še posebej za tiste, ki imajo želodčne 
težave, bi radi shujšali, se sprostili, pomladili ali razstrupili.

Mineralna voda
Edinstvena zdravilna mineralna voda.

Vir slike: pivnica mineralnih vod v Medical centru Rogaška



Rogaška Slatina je eden najlepših krajev na Slovenskem. Mogočni 
Zdraviliški park je dom drevoredov, zelenic in prikupnih cvetličnih gredic. 
Naši gostje se lahko sprehajajo pod zgodovinskimi uličnimi svetilkami in 
občudujejo osrednjo fontano. V gozdu ob parku so številne senčne poti, 
narejene v stilu angleških parkov. 

V Rogaški Slatini je veliko zanimivih kolesarskih poti, obiskovalci lahko 
gredo na bližnji Boč ali Donačko goro ali občudujejo neokrnjeno naravo 
Vonarskega jezera. Največja dragocenost Rogaške Slatine pa so seveda 
izjemni izviri mineralne in termalne vode, ki mnogim obiskovalcem 
povrnejo zdravje.

Rogaška Slatina
Očarljiva lepotica.





Grand Hotel Rogaška****Superior
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